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9. 1. 2022 – Epifanie 

 

1. čtení: Iz 60, 1-5 
 
Píseň (Svítá): NEZ318 (S148) – Kdo na kolenou klečí 
  
Základ kázání: Mt 2, 1-12 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

svátkem Epifanie končí vánoční období. Svátek oslavuje ukázání 
se, zjevení se Božího Syna v Ježíši z Nazareta – proto Epifanie. Letos 
se hodí obzvlášť, protože jsme se věnovali podivnostem vánočních 
příběhů – nejen tváří v tvář moderním vánočním tradicím. Svátek 
Epifanie je totiž také podivným. 

Asi nejnápadnější podivnost je chronologická, časová: Epifanie 
Božího Syna je totiž spojována buď s Ježíšovým křtem (tak východní 
křesťanská tradice) – na to je přeci jen trochu brzy dva týdny po 
Vánocích. V západní křesťanské tradici oslavuje Epifanie ukázání se 
Božího Syna zejm. těm matoušovským mágům. Na to je přeci jen 
trochu pozdě dva týdny po Vánocích. 

Tím sílí podivnost obsahová, protože postupem času svátek 
Epifanie připomíná: Narození Ježíše. A návštěvu mágů. A všechny 
události Ježíšova dětství. A Ježíšův křest. A svatbu v Káni. V západní 
tradici zůstal důraz na návštěvě mágů, jejichž vymyšlená jména kreslí 
děti na dveře v mylném porozumění znaků (C!)K+M+B+ dodnes.1 Ve 
východním pojetí se důraz rozšířil na všechny uvedené příběhy. 
Které pojetí je zamotanější, zejm. v lidové praxi, nechávám na vás. 

Zamotanost, podivnost tohoto svátku je o to překvapující, že jím 
končí právě vánoční období. Nejvnitřnější obsah Vánoc totiž zůstane 
napořád tajemstvím (např. mechanismus vtělení Božího Syna do 
lidského miminka), avšak událost samotná je srozumitelná a jasná: 
Někdo se narodil. Narodil se král. Narodil se Král Židů. Narodil se 
Král všech lidí a celého světa. 
                                                 
1 Původně jde o žehnající nápis Christus Mansionem Benedicat (Kristus žehnej [tomuto] 
domu). Tři „pluska“ plusy být ani nemohou, takovýto matematický symbol se objevuje až 
kolem 15. st. po Kr. Jde o křížky, které symbolizují Boha Otce, Syna a Ducha svatého. 
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Podivný vrchol a závěr podivného svátku však dává vlastně 
docela dobrý smysl. Zejména při pochopení, poznání, jak tento svátek 
vlastně vznikl. Protože vznik svátku Epifanie odráží mnohé o 
vánočním svátku. 

Nejstarší doklady o svátku Epifanie totiž máme z 2. st. po Kr. 
Církevní otec Klement Alexandrijský napsal, že následovníci 
Basilidése z Antiochie připomínají v tento den Ježíšův křest a 
narození. Mimo jiné také tím, že noc na tento den tráví čtením 
odpovídajících pasáží evangelia. To se zdá být docela logické. Navíc 
dodnes Arménská apoštolská církev slaví Ježíšovo narození i zjevení 
6. ledna. 

Jenže ten Basilidés byl gnostik. Tj. nebyl pravověrným 
křesťanem. Vlastně nebyl křesťanem vůbec. Splňoval všechny 
podmínky heretika, kacíře, bludaře. Např. učil, že stvořený svět, a 
vůbec všechno hmatatelné, jsou zlem. Jsou zlé. A tak, že Bůh Starého 
Zákona (už toto rozdělení je herezí), zodpovědný za Stvoření, je 
pomýlené, nižší božstvo. To je klasická gnóze prvních staletí po 
Kristu. 

Kromě toho tento Basilidés učil, že spása není z víry. Jak se na 
správného gnostika sluší a patří, učil, že spása je z vědění, z 
vědomostí (v řečtině právě gnóseó nebo gnósis). Tyto vědomosti a 
z nich plynoucí vědění však, jak se na gnostika sluší a patří, byly dány 
jen některým vyvoleným – a tak jsou pochopitelné, ba vůbec určené, 
jen malé hrstce vyvolených. A tak i spása z toho plynoucí je jen pro 
„ty vyvolené.“ Basilidés měl také svůj vlastní biblický kánon, který 
obsahoval například kanonické evangelium podle Jana. Ale také, jak 
se na gnostika sluší a patří, jeho vlastní evangelium – Basilidésovo 
evangelium. 

Mohl bych pokračovat dále ve výčtu herezí, kacířství, bludů a 
s křesťanstvím naprosto neskloubitelných názorů, které Basilidés a 
jeho žáci učili (např. že víra vůbec není záležitost svobodné, vědomé 
vůle, ale nezbytnost k přežití; místo Ježíše byl ukřižován Šimon 
z Kyrény, zatímco Ježíš se smál jeho popravčím atd.). Doufám však, že 
pomýlenost tohoto muže vzhledem ke křesťanství je víc než 
dostatečná. Jako byla také církevním otcům, kteří jeho učení 
prohlásili za kacířské, heretické, bludné. 
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Jak je tedy možné, že svátek gnostické, kacířské, heretické, 
bludné sekty –  
která měla s křesťanstvím společné jen to, že si z něj ukradla postavu 
Ježíše Krista – se stal svátkem dodnes zakončujícím vánoční období? 
Jak to? 

Historický úplně nevíme. Jako křesťanský svátek se Epifanie 
vynořuje z dokladů o asi dvě stě let později kolem roku 360 po Kr. To 
je velmi dlouhá doba o níž vzhledem ke svátku Epifanie víme jen 
velmi málo. 

Ale uvažme následující: Datum Vánoc 25. prosince je také 
z rozvahy pozdější církve.2 Nejde o den narození Ježíše z Nazareta. 
Svátek Ježíšova narození byl zcela vědomě, plánovaně a uváženě 
určen na den zimního slunovratu také proto, že to byl svátek zimního 
slunovratu.3 Který byl slaven velmi pohansky, magicky – nakonec je 
to čas nejdelší noci a nejkratšího dne. Přeznačení 25. prosince ze 
„zimního slunovratu“ na „den oslavy narození Spasitele a Pána Ježíše 
Krista“ tak mělo převrátit lidské pohanství v biblickou víru. Lidskou 
sebestřednost a magické sklony k víře v Boha, který se narodil jako 
člověk a zemřel pro vykoupení všech lidí. S odstupem dvou tisíc let 
můžeme opodstatněně říct, že vcelku úspěšně. Ačkoli v podobě 
vánočních oslav zůstalo v průřezu celým světem ledacos 
pohanského.4 

Tak možná není až tak nelogické, že křesťanství udělalo něco 
podobného se svátkem Epifanie. Stejně jako využilo zažitého svátku 
slunovratu, které přeznačilo, převrátilo z pohanských oslav do oslavy 
Božího nenápadného vtělení pro lidskou záchranu, stejně zřejmě 
využilo svátku Epifanie. Ačkoli původně také svátku minimálně 
problematického – obsahem i zdrojem. 

Tak se svátek Epifanie k Vánocům vlastně velice hodí. Ve své 
podivnosti obsahové, formální i dějinné. Také v masivním, 
obrovském mylném porozumění tomuto svátku většinou lidí, včetně 
slavících, např. v pojetí „tří“ „králů“ K+M+B+. 

                                                 
2 Navíc ve zhruba stejné době… 
3 A aby byl propojen s připomínkou mučednické smrti Štěpána (2. svátek vánoční!). 
4 Vánočním stromečkem počínaje, obžerstvím pokračuje a konče „magickou“ návštěvou 
křesťanských bohoslužeb jednou za rok lidmi, kteří ani druhý den, ani když je neděle, 
prostě nepřijdou, i když jim nic nebrání. 
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Ale také se svátek Epifanie jako zakončení Vánoc hodí v Boží 
moci a jednání, které skrze všechno to lidské mylné pochopení, 
nepochopení a kacířství stejně nakonec prosakuje: Hospodin Bůh 
převrací zlo v dobro. Bere zkřivenost, hříšnost, zlo, hloupost, 
sebestřednost, lhostejnost a nespravedlnost lidského světa, a 
převrací je ve své dobro – v dobro pro člověka. Jako tomu bylo i vůči 
pohanským mágům, kteří byli právě v Jeruzalémě právě 
náboženskými autoritami podvedeni a zneužiti. I toto zlo Hospodin, 
ve svém vánočním vtělení, převrátil v trvalý příklad chování pohanů 
v kontrastu od chování „věřících“ (nejen) o Vánocích. Tak Bůh ve své 
spravedlnosti, a tak milosti, záchraně, lásce, pomoci přijal i pohanské 
mágy – tím spíš, když tím mohl ukázat na zlo, hloupost, 
sebestřednost, hřích a lhostejnost tehdejších jeruzalémských 
mocnářů a představitelů náboženských i politických. Kteří se 
považovali za zbožné, věřící, pravověrné. Za židy. Za vyvolené (srv. 
gnostiky!). Za Hospodinovy. 

Protože tak jedná biblický Hospodin Bůh: Neignoruje zlo. 
Netváří se, že hřích není. Nedoufá, že zapomněním a lhostejností zlo a 
hřích ztratí vliv. Naopak bere zlo i hřích smrtelně vážně. Bere je 
pevně do své ruky. A pak je převrací. Využívá lidské zlo a hřích 
opakovaně k dobrému účelu: Aby lidem znovu ukázal svou blízkost. 
Svou láskou. Svou milost. Pravdu. Aby nás zachránil ze smrti. 
Všechny – ne jen vyvolené. 

Aby lidem o to jasněji ukázal své světlo. Světlo o to nápadnější 
na pozadí temnoty přikrývající zemi i lidskou duši. Světlo, které zve 
všechny národy a lidi. Boží světlo, k němuž jednou přijdou všichni 
lidé. A tak přijdou k Boží radosti. Jak o tom kdysi dávno hovořil už 
prorok Izaiáš. 

Amen. 
 

Píseň: NEZ471 – Ať chválí Boha křesťané 


